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Kerhon nimi on Oulun Teekkarien Radiokerho
ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Näissä
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä
kerho.
Oulun Teekkarien Radiokerhon tarkoituksena
on
radioharrastuksen
kaikenpuolinen
lisääminen ja ylläpitäminen Oulun kaupungin
ja sen ympäristökuntien alueella.
Tarkoitustaan kerho toteuttaa:
1.
Yhdistämällä
paikkakunnan
sekä
ympäristökuntien radioamatöörit, kuuntelijaamatöörit ja DX-kuuntelijat samaan kerhoon.
2. Avustamalla jäseniään radiolaitteiden
rakentamisessa ja hankkimisessa.
3. Avustamalla jäseniään radioamatöörilupien
hankkimisessa.
3. Rakentamalla radioamatööriasemia.
5.
Toimeenpanemalla
kursseja
ja
luentotilaisuuksia
sekä
järjestämällä
näyttelyitä ja radioesityksiä.
6. Tilaamalla ja välittämällä koti- ja
ulkomaisia
radioharrastusta
koskevaa
kirjallisuutta ja aikakausilehtiä.
7.
Liittymällä
jäseneksi
Suomen
Radioamatööriliitto r.y:een.
Kerhon tarkoituksena ei ole voiton tai muun
välittömän taloudellisen edun hankkiminen
 
siihen osallisille.
Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan
hyväksyä
jokainen
luotettava
ja
hyvämaineinen henkilö. Kerhon hallituksen
asia on todeta kerhon jäseneksi pääsemisen
edellytykset henkilön anottua jäsenyyttä ja
päättää jäseneksi ottamisesta. Kerhoon
liittyessään jäsen sitoutuu noudattamaaan voimassa olevia radiolakeja ja -asetuksia sekä
Oulun Teekkarien radiokerhon sääntöjä ja

määräyksiä.
Kerhon
jäsenet
maksavat
vuosittain
vuosikokouksessa määrätyn jäsenmaksun sekä
mahdolliset
kerhon
vuosikokouksessa
määrätyt lisämaksut. Kerhoon voi kuulua
myös kannattajajäseniä, jotka kerhon hallitus
hyväksyy ja jotka suorittavat edellä mainitut

maksut.
Jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta
ilmoitettuaan siitä suullisesti hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta
kerhon kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän:
1 Jättää maksunsa maksamatta.
2. Rikkoo radiolakeja ja -asetuksia, kerhon
sääntöjä, tehtyjä päätöksiä tai kunniaa ja hyviä
tapoja vastaan.
Erottamisesta kerhon kokous tekee päätöksen
ja siihen vaaditaan 2/3 läsnäolevien äänistä.
Kerhon hallitus tekee kokoukselle esityksen
erottamisesta ja siitä täytyy mainita
kokouskutsussa. Kohdan 1. perusteella
erotettu jäsen voidaan valita kerhoon
uudelleen tavallisessa järjestyksessä, mutta



hänen on sitä ennen suoritettava kaikki
maksamatta olevat maksunsa. Kohdan 2.
perusteella erotettua jäsentä ei sen sijaan voida
valita kerhoon uudelleen, ellei kerhon kokous
pidä uudelleen valintaa täysin perusteltuna ja
yksimielisenä. Eronneella tai erotetulla ei ole
mitään oikeutta kerhon omaisuuteen.



Kerhon asioita hoitaa hallitus. Hallituksen
toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitukseen on kuuluttava puheenjohtaja ja
neljä muuta jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin
ja taloudenhoitajan. Sama henkilö voi toimia
useammassakin tehtävässä, mikäli hallitus
katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Hallitus
valitaan kerhon vuosikokouksessa ja se
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun
kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus
on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on läsnä.
Puheenjohtaja huolehtii kerhon toiminnasta ja
johtaa
keskusteluja
ylimääräisissä
kokouksissa. Hallitus edustaa kerhoa, toimeenpanee kerhon kokouksen päätökset ja
hoitaa juoksevat asiat. 
Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina

yhdessä.
Kerhon toimintakausi on kalenterivuosi,
jolloin
kerhon
tilit
päätetään
kalenterivuosittain ja ne on luovutettava
tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14)
vuorokautta
ennen
vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee jättää kirjallinen
lausunto
tarkastuksestaan
hallitukselle
viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen

vuosikokousta.
Kerhon vuosikokous on pidettävä tammi
helmikuun aikana.
Kerhon vuosikokouksesta ja muista kerhon
kokouksista ilmoitetaan kerhon virallisella
ilmoitustaululla
ja
Oulun
yliopiston
sähkötekniikan
osaston
ilmoitustaululla
kymmenen (10) vuorokautta ennen kokousta.
Kokouskutsussa mainitaan tärkeimmät esille
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tulevat asiat.
Vuosikokouksessa valitaan puheenjohtaja,
sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
Jokaisella läsnä olevalla kerhon jäsenellä on
yksi ääni.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Esitellään hallituksen laatima edellisen
vuoden toimintakertomus.
2. Esitellään edellisen vuoden tilit ja
tilintarkastajien
lausunto,
vahvistetaan
tilinpäätös.
3. Päätetään hallituksen vastuuvapaudesta tai
toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto
antaa aihetta.

4. Vahvistetaan kuluvan vuoden talousarvio,
jäsenmaksut ja mahdolliset lisämaksut.
5.
Vahvistetaan
kuluvan
vuoden
toimintasuunnitelma.
6. Valitaan kerhon puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet 6 §:n mukaisesti
seuraavaan vuosikokoukseen asti.
7. Valitaan kerhon muut toimihenkilöt
8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille
varamiehet.
9. Päätetään hallituksen esittämät asiat.
10. Käsitellään jäsenten esittämät asiat.
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Kerho tekee kokouksissaan päätöksensä
äänestämällä. Mikäli eriäviä ehdotuksia
syntyy, niin voittaa yksinkertainen äänten
enemmistö, ellei säännöissä ole toisin
määrätty.
Äänestykset suoritetaan suljetuin lipuin, jos
yksikin jäsen sitä vaatii. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi
suljetuissa lippuäänestyksissä, jolloin asia
ratkaistaan arvalla. (&) *
Kerho
on
oikeutettu
vastaanottamaan
lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan
toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.
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Jos
kerhon
toiminta
lopetetaan,
on
mahdollisista jäljellä olevien kerhon varojen ja
muun
omaisuuden
tulevasta
käytöstä
päätettävä
kerhon
kokouksessa
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mutta
kuitenkin
siten,
että
se
palvelee
radioharrastuksen
kehittämistä
./0
paikkakunnalla.
Kerhon sääntöjen täydennykseksi hallitus
laatii lisäohjeita ja määräyksiä, jotka kerhon
123
kokous hyväksyy.
Näiden sääntöjen muutosta, lisäystä tai kerhon
lakkauttamista tarkoittavat kirjalliset esitykset
on käsiteltävä kahdessa, toisiaan vähintään
kolmen (3) viikon välein seuraavassa
kokouksessa ja niiden hyväksymiseen
vaaditaan vähintään 2/3 äänten enemmistö.
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Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa
yhdistyslakia.

